Zielona Góra, dnia 17.10.2018 r.
ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych oraz zmianie
terminu składania ofert

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr
referencyjny: TZ.221.49.2018 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na
Zakup dermatomu z siatkownicą dla Centralnego Bloku Operacyjnego wniesiono
następujące pytania:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach, bez zachowania pierwotnych
opisów:
Dermatom elektryczny w metalowej obudowie, o niewielkiej masie 0.95 kg; silnik o małej
bezwładności nie powodujący wibracji; zasilany przewodowo z modułu zasilającego 14.5V,
4.3A; prędkość oscylacji 4,500-5,500 cykli na minutę; grubość cięcia od 0.05 mm do 0.75 mm
regulowana dźwignią co 0.05 mm; szerokość cięcia płatów skóry 2.5cm, 5.1cm, 7.6cm, 10.2 cm.
Dermatom posiada zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (pozycja SAFE).
Dermatom jest dostosowany do dezynfekcji i mycia ręcznego oraz sterylizacji parowej w
autoklawie. Ostrza do dermatomu są sterylne, pakowane indywidualnie i oferowane w
opakowaniach handlowych po 10 szt. Dermatom jest oferowany wraz z metalową kasetą do
przechowywania i sterylizacji.
Siatkownica dostosowana do siatek 1.5:1; 3:1; 6:1 i 9:1. Siatki do siatkownicy są sterylne,
pakowane indywidualnie i oferowane w opakowaniach handlowych po 20 szt. Siatkownica jest
oferowana wraz z metalową kasetą do przechowywania i sterylizacji. Urządzenie charakteryzuje
się najmniejszą bezawaryjnością na ryku, długim okresem użytkowania (pierwsze urządzenia
były sprzedawane 50 lat temu) i bardzo niskim kosztem zakupu oraz eksploatacji. W ofercie
posiadamy również dermatom pneumatyczny.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach podanych w pytaniu.
Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert
cenowych.
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Dodatkowo Zamawiający mając na względzie dobro niniejszego postępowania, dokonuje
zmian w formularzu cenowo – technicznym ponad te wynikające z udzielonej odpowiedzi
na pytanie zadane przez potencjalnego Wykonawce. Treść zmienianego załącznika zostaje
zamieszczona na stronie internetowej wraz z udzielaną odpowiedzią.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi zmianami dd udzielonymi
dotyczącymi przedmiotowego postępowania, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert na dzień 23.10.2018 r. do godz. 11:00.

Dyrektor ds lecznictwa
Antoni Ciach
Załączniki:
- załącznik nr 2 do Zaproszenia po zmianach
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